
UCHWAŁA Nr XLI/49/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 października 2022 

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata  

2022 - 2030 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                      

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                             

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573  

i  1981, z 2022 r. poz. 558 i 1700)  

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

          § 1. Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2022 - 2030. 

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

            Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                     

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych 

sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. 

poz. 573 i 1981, z 2022 r. poz. 558  i 1700) stanowi, że zadaniem powiatu jest opracowanie i realizacja 

zgodnego z powiatową strategia dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowego programu 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej  

oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.  

          Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030 wyznacza kierunki 

działania lokalnej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Program określa działania instytucji, 

organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Zadania określone w poszczególnych 

celach szczegółowych wpłyną na wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością w Powiecie Grudziądzkim, 

które umożliwią im funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz na ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego.  

Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu Grudziądzkiego uchwały. 

     

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


